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مسافران آفتاب
داستان دو داوطلب، كه كمك به افراد توان خواه، بخش مهمي از زندگي شان شده است

 اشاره
همة ما كم و بیش، تحت تأثیر زندگي افراد با نیازهاي ویژه قرار 
گرفته ایم؛ گاه با دیدنشان و گاه با شنیدن مشكالتشان در جامعه، 
اما در روزگاري كه تأثیر پیام ها به قدر چشــم برهم زدني است، 
چگونه افرادي پیدا مي شوند كه تمام هم وغم خود را صرف  آرزوها 
و نیازهاي افراد با نیازهاي ویژه مي كنند؟ شاید پاسخ این سؤال 
را بتوان در رابطة میان مریم ملكي و یگانه قدس پیدا كرد. دو زن 
كه از دو نسل متفاوت اند اما آنچه آن ها را به هم پیوند داده، راهي 
است كه آگاهانه، خودخواسته و از سر صدق و عشق در آن قدم 

گذاشته اند؛ راه كمك به افراد توان خواه. 
مریم ملكي، دانشجوي روان شناســي، دارندة 8 مدال طالي 
قهرماني كشور، 2 مدال طالي لیگ كشوري، 2 مدال نقرة كشوري 
و 4 مدال طالي پارا المپیاد، 4 دوره حضور در مســابقات برون 

مرزي پاراآسیایي و جهاني 
یگانه قدس، متولد 1373، كارشــناس تربیت بدني آسایشگاه 

سپهر، دانشجوي كارشناسي ارشد روان شناسي ورزش.
در ظاهر، آنچه دو قهرمان این گزارش را به هم پیوند مي دهد، 
بوچیاســت؛ ورزشي كه حدود 14 سال پیش وارد ایران شده و 
مخصوص معلوالن جســمي حركتي است. مریم ملكي كه 11 
سال است در این رشته فعالیت دارد، درباره این ورزش این گونه 
توضیح مي دهد: »این رشــتة ورزشي براي ناتوان ترین اشخاص 

از لحاظ فیزیكي است؛ یعني كساني كه از نظر فیزیكي ناتواني 
باال و محدودیت حركتي زیادي دارند. این رشته در حال حاضر 
چهــار نوع معلولیت را در برمي گیرد و براســاس معلولیت ها از 
BC1 تا BC4 كالس بندي مي شود. افراد cp )فلج مغزي( در 
 BC4 و BC3 هستند. كالس  هاي  BC2 و BC1 كالس هاي
هم افرادي را پوشش مي دهد كه دچار ضایعة نخاعي گردني و 

ضعف هاي عضالني هستند.«

 بوچیا به مثابه درمان
ملكي كه ســابقة حضور در مسابقات جهاني را دارد، پیش از 
شــروع بوچیا روزهاي تلخي را به یاد مي آورد: »به یاد مي آورم 
قبل از اینكه ورزش را شروع كنم، با چه مشكالتي روبه رو بودم؛ 
با زخم بســتري كه دیگر هیچ دارویي روي آن تأثیر نداشــت 
و پزشــكان را به فكر تعویض خون مــن انداخته بود. من با آن 
زخم ها بوچیا را شــروع كردم و با وجود آنكه دیگر آنتي بیوتیك 

مصرف نمي كردم، زخم هایم بهبود پیدا كردند.«
اما زخم ها همیشه هم زخم تن نیستند.. گاه حتي اگر خودت 
هم محدودیت هایت را بپذیري، نگاه جامعه سنگین است: »من 
در نوجواني معلول شــده بودم و به همین دلیل، تحمل شرایط 
جدید برایم سخت بود. خانواده خیلي زود شرایط حضور مرا در 
جامعــه فراهم كرد اما جامعه مرا نمي پذیرفت. انگار حضور من 
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اما زخم ها همیشه 
هم زخم تن 

نیستند.. گاه حتي 
اگر خودت هم 

محدودیت هایت 
را بپذیري، نگاه 
جامعه سنگین 
است: »من در 

نوجواني معلول 
شده بودم و به 

همین دلیل، تحمل 
شرایط جدید 

برایم سخت بود. 
خانواده خیلي زود 
شرایط حضور مرا 

در جامعه فراهم 
كرد اما جامعه 

مرا نمي پذیرفت. 
انگار حضور من 

براي آن ها سنگین 
بود و این را با 

نگاه، رفتار و حتي 
حرف هایشان نشان 

مي دادند

براي آن ها سنگین بود و این را با نگاه، رفتار و حتي حرف هایشان 
نشان مي دادند. وقتي ورزش را شروع كردم، نگاه ها تغییر كرد؛ 

حاال دیگر مرا به چشم یك ورزشكار جهاني مي بینند.«
شــاید تلخي همان ایام بود كه باعث شد ملكي دیگران را هم 
به بوچیا دعوت كند: »بعد از معلولیت، دوراني را با پرخاشگري 
سپري كردم؛ دوره اي كه نمي توانستم شرایط جدیدم را بپذیرم. 
به همین دلیل، پــس از تغییراتي كه بوچیا در من ایجاد كرد، 
تصمیم گرفتم این دوره را براي دیگران ساده كنم. اگر بتوانم بر 
یك نفر هم تأثیر بگذارم، كافي اســت؛ شاید او هم بتواند راه را 

براي دیگران ساده كند و این زنجیره ادامه داشته باشد.«

 لذت امیدبخشي
حاال چند سالي مي شود كه مریم ملكي، بوچیا را به طور رایگان 
به دیگران آموزش مي دهد. گرچه عنوان مربي را براي خودش 
نمي پســندد، موفقیت هاي كشــوري و جهاني اش نشان دهندة 
سطح او هستند. ملكي كه اكنون جایگاه 27 جهاني را در اختیار 
دارد، براي آموزش بوچیا به دیگران، راه ســختي را پشت ســر 
گذاشته است. او در این باره مي گوید: »سال 2011، به این فكر 
افتادم كه بوچیا را در شهر خودم، شهریار، ادامه دهم. بنابراین، 
از ادارة تربیت بدني شهریار خواستم كه سالني را در اختیار من 
و افراد معلول قرار دهند. ابتدا سالني خارج از شهر را به ما دادند 
كه رفت وآمد به آن براي معلوالن ســخت بود. مدتي سالن هاي 
شهریار را بررسي كردم تا به سالن رضوي پارك كودك رسیدم؛ 
جایي كه خانواده هاي بچه ها هنگام آموزش مي توانند ساعتي را 

در محوطة آن سر كنند.«
ملكي كه بوچیا را بیشتر به صورت دوستانه و داوطلبانه آموزش 
مي دهد، همچنان ســعي در جذب بیشتر افراد با نیازهاي ویژه 
دارد: »گاهي به بهزیستي مي روم و خانواده ها را تشویق مي كنم 
كه فرزندانشان را به ســالن بیاورند تا بوچیا را آموزش ببینند. 
آموزش دادن به بچه ها براي من لذت بخش است. اگر قرار است 
آدمي ده روز زندگي كند، بهتر است آن ده روز را با امید و انگیزه 

زندگي كند.«

 زنجیره امید
داســتان مریم ملكي، انساني كه با وجود 
محدودیت های بسیار مسیر آموزش رایگان 
بوچیا بــه افراد توان خواه را طي مي كند، به 
همین جا ختم نمي شــود. این زنجیره، در 
جایي با دل و دست دیگري گره مي خورد. 
اینجاست كه باید یگانه قدس را بشناسیم؛ 
دختري از نســلي دیگر امــا با دغدغه هاي 
مشــابه براي افــراد توان خــواه، و همین 
دغدغه ها منجر به آشــنایي این دو شــده 

است.
قدس دربارة آشــنایي اش با مریم ملكي 
مي گوید: »ســال گذشــته قصد داشــتم 
مســتندي دربارة افرادي بــا ویژگي  خاص 
بســازم كه موفقیت چشــمگیري به دست 
آورده بودند و امید به زندگي باالیي داشتند. 
به همیــن منظور، فدراســیون ورزش هاي 
جانبازان و معلولیــن مریم ملكي را به من 
معرفي كردند؛ كســي كه خود موفق است 
و باعث موفقیت دیگران هم شــده اســت. 
از خانم ملكي و نوروزي، كه همراه ایشــان 
بودنــد، از همان ابتداي دیدارمان چارچوب 
كار بــا بچه ها با نیازهاي ویــژه را آموختم. 
آن ها چارچوب كار و سختي ها و مشكالتش 
را بــراي من بازگو كردنــد. مدتي بعد، این 
مســتند در صدا و سیما پخش شد. پخش 

آن در تلویزیون و همین طور شبكه هاي اجتماعي باعث شد سفر 
بزرگي براي من و بچه هاي بوچیا رقم بخورد.«

 داستان سفر بزرگ 
انتشــار مســتند كوتاه بوچیا در فضاي مجازي، بســیاري را 
تحت تأثیر قرار داد. قدس در این باره مي گوید: »ما در مستندي 
كه ساختیم، از بچه ها دربارة آرزوهایشان پرسیده بودیم. وحید، 
یكي از بچه هایي كه در ســالن بوچیا تمرین مي كند، گفت كه 
بزرگ ترین آرزویش سفر به مشهد همراه مادرش است. همین 
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موضوع جرقة برنامه ریزي براي سفر به مشهد را زد اما تجهیزاتي 
كه براي سفر الزم بود، هزینة زیادي داشت.«

یگانه قدس بخشــي از هزینه هاي این ســفر را تقبل كرد اما 
هزینه ها بیــش از این بود. فقط بخشــي از آن، اجارة اتوبوس 
مخصوص معلوالن با هزینه اي بالــغ بر 17 میلیون تومان بود. 
در همین زمان، قدس از شــبنم شاهرخي، 
قهرمان كیك بوكسینگ، خواست كه بخشي 
از ایــن فیلــم را در صفحــة اجتماعي اش 
بارگذاري كند: »شبنم شــاهرخي، قهرمان 
كیك بوكســینگ جهان، همیشه دركارهاي 
خیر پیش قدم اســت. از او خواستم كه فیلم 
بوچیا را در صفحه اش منتشــر كند. او هم با 
كمال میل پذیرفت. حتي وقتي خودش فیلم 
را دیده بود، از من خواســت كه هزینه هاي 
این ســفر را برآورد كنم. پس از انتشار فیلم 
در صفحة شبنم شاهرخي بود كه كمك هاي 

مردم براي تأمین هزینه هاي سفر سرازیر شد.«

 مسافران آفتاب
با هزینة شخصي یگانه قدس، كمك هاي مردم و نیز خدمات 
رایگاني كه این گروه به كمك دوستانشــان از آن ها بهره بردند، 
سفر به مشــهد آغاز شد. سفري كه مســافران آن، تعدادي از 
شاگردان مریم ملكي، همراه یك نفر از افراد خانواده شان بودند. 
آن ها در این سفر در یكي از حسینیه هاي مشرف به حرم رضوي 
ساكن شدند و چند روزي را در مجاورت آفتاب خراسان بودند. 
قدس معتقد است كه آنچه در این سفر كسب كرده، ارزش همة 
سختي هایش را داشته اســت. او مي گوید: »در این سفر بیش 
از همه به من خوش گذشــت. در آنجا حس هایي را از بچه ها و 
مادرانشــان دریافت كردم كه تا به حال تجربه نكرده بودم. این 

حس ها قابل توصیف نیست.«
شــاید چرایي تالش هاي قدس براي این سفر، براي بسیاري 

تعجب آور و دور از ذهن باشد؛ همان طور كه ابتدا براي خودش 
هم  چنین بود: »قبل از اینكه براي ساخت مستند با خانم ملكي 
آشنا شــوم. از خودم مي پرسیدم که چرا این كار را مي كنم اما 
همین كه بچه ها را در ســالن دیدم، فهمیدم درســت آمده ام. 
در همــة این مدت، فكر مي كردم كه این كار را براي خانواده ام 
مي كنم. خوشــحالي بچه ها را كه مي دیدم، احساس مي كردم 
خانواده ام خوشحال اند. در آن سفر انگار از زمین و زندگي عادي 
جدا شــده بودم و در جایي دیگر، كاري را مي كردم كه همیشه 

آرزویش را داشتم.«
شاید خلوص این قشر خاص است كه افرادي مانند یگانه قدس 
را بــه كارهایي از این نوع وامي دارد: »وقتي تصمیم مي گیري با 
قشــری خاص كار كني، دچار سختي مي شوي و حتي ممكن 
است یك هفته كار نكني اما دلتنگي اجازه نمي دهد آن ها را كنار 
بگذاري. حســي كه از بچه ها با نیازهاي ویژه مي گیرم، خالص 
است؛ بدون هیچ دورویي و ریاكاري و حساب و كتاب. آن ها از ته 

قلبشان محبت مي كنند و این خلوص وارد قلب من مي شود.«

 فراگیر كردن قشر خاص
كمك به افراد توان خواه و سعي در فراگیر كردن فعالیت هاي 
آن ها وجه مشــترك مریم ملكي و یگانه قدس اســت؛ گرچه 
مشــكالت این راه كم نیســت. ملكي در این باره مي گوید: من 
با آگاهي از ســختي ها وارد این مسیر شدم. تا به حال هم لطف 
خدا و حس و حالي كه بچه ها منتقل مي كنند باعث شده بتوانم 
ادامه دهم. گرچه گاه بي مهري ها و بي توجهي هاي مســئوالن 
باعث مي شــود فكر كنم كه ما شهروند این شهر نیستیم. مثاًل 
یكي از مهم ترین مشــكالت معلوالن تردد در شهر است. بچه ها 
براي آمدن به سالن مشكالت زیادي دارند كه گاه باعث مي شود 
نتواننــد بوچیا را ادامه دهند. مــن مدت ها براي تأمین یك ون 
مخصوص معلوالن به شــهرداري، بهزیستي و حتي فرمانداري 
مراجعه كردم اما هر یك از آن ها به  نوعي كار را به دیگري محول 
كرد. این موضوع آن قدر بر من اثر گذاشــت كه مسیر زندگي ام 
داشت تغییر مي كرد. پس، به این نتیجه رسیدم كه تا جایي كه 
مي توانم پیش بروم و دســت از جنگیدن برندارم؛ تا شاید روزي 

مسئوالن شهري نسبت به نیازهاي ما آگاهي پیدا كنند.«
ملكي معتقد است معلوالن و افراد توان خواه هر چه در جامعه 
بیشتر حضور داشته باشند، دردهاي ناشي از معلولیت را كمتر 
احســاس خواهند كرد: »خانواده در این شــرایط حرف اول را 
مي زنند. آن ها باید فرزندان معلولشــان را ببینند و گمان نكنند 
بــراي آن ها آینده اي وجود ندارد. مــن نمي توانم محدودیتم را 
انكار كنم اما محدودیت ها زماني برایم قابل تحمل مي شود كه 
سدهاي روبه رویم كمتر باشد. وقتي ما بتوانیم در جامعه حضور 
پیــدا كنیم. دیگران هم به حضور ما عادت مي كنند و صدایمان 
بیشتر شنیده مي شود. در چنین وضعیتي تنها امید است كه به 

ما انگیزه مي دهد؛ امید به اینكه روزي ما هم دیده شویم.«

 وقتي ما بتوانیم 
در جامعه حضور 
پیدا كنیم. 
دیگران هم به 
حضور ما عادت 
مي كنند و 
صدایمان بیشتر 
شنیده مي شود
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